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 توسعه پايدار شهري بارويكرد نوين شهر اخلاق مدار

 

 2،  احمد شوهاني*1نادر شوهاني
 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشکده علوم اجتماعي، دانشگاه پیام نور .1

 گروه علوم سیاسي، دانشکده علوم اجتماعي، دانشگاه پیام نور .2
 (03/7/79، تاریخ پذیرش:72/27/72تاریخ دریافت: ) 

 

 

 سرآغاز

قرن بیست و یکم دوره شهری شدن سیاره زمین است و تجلی گاه نظام 
باشد. اگرچه شههرها های ارزشی و تمایلات و آرمانهای میلیاردها نفر می

شهود  از نظهر آسهین شناسهی مکان اعتلای علم و فرهنگ محسوب می
شهری ممکن است کارکردهای ضد ارزشی داشهته باشهدومکان سه و  

 (1و فضای افول معنویت و اخلاق به شمار آیند. )م ام انسانیت 

 اصهلا  و 1شهرنشهینی بحرانههای شههری  مسهال  حه  لازمه امروزه

 شهرنشهینی شههروندی  و مناسهن فرهنگ یک رفتارشهروندان  وجود

و همه جانبه  بسط روز افزون انگیهز  و  2لازمه توسعة پایدار (.2است )
ها و گیریدم در تاهمیماجتماعی ه سیاسهی و اقتاهادی مهر 6مشارکت

تعیین خهط مشهی مهرتبط بها زنهدگی اجتمهاعی آنهاسهت. و ناپایهداری 
متاثر از تحولات  اجتماعی و اقتاادی در قرن اخیر سبن پدیهدار 3شهری

 .(3شدن چالش ها و مسال  اصلی در شهرها گشته است. )
 
 
 

 
از طرفی  هر نوع واحد سیاسی از قبیله تا کشور ملت یها حکومهت ملهی 

هها  هها  واکنشای است که به رفتارها ه کنشطور طبیعی دارای جامعهب
هنجارها و افکار خاصی تمای  نشان می دهد. در واقع فرهنهگ رفتهاری 
که انسانها با خود چه آگاهانه و چه ناآگاهانه حم  می کند ه تحت تاثیر 

کنند  ساختارسازیهای اجتماعی و ساختارهایی است که در آن زندگی می
تاههادی از سههه  تههرین و ساختارسههازیهای فرهنگههی و سیاسههی از اق

( مشارکت اجتماعی ه سیاسهی 4دشوارترین نوع ساختار سازیها هستند. )
بدون تح ه  جامعه در جامعه است  چون  4همان ایجاد سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی  روابط انجمنی  هنجارها و اعتماد  پیوند و اعتماد بهین 
ین گروههی  روابهط بانهادهها و احسهاخ برخهورداری از فردی ه روابط ب

 .بودد حمایت اجتماعی  شاهد تعاملات اجتماعی بین افراد جامعة نخواه
 
 
 

 چکیده
ریزی و مدیریت فرهنگی شهرها به طرز کنند برنامهبا رشد عظیم شهرها در دو سه دهه اخیر و ن ش چندگانه که این شهرها ایفا میزمینه: 

ماعی  فرهنگی ه آموزشی و کالبدی در اغلن شهرها علیرغم شکایت عجیبی پیچیده و دشوار گردید به طور کلی وجود مشکلات اقتاادی ه اجت

هدف از این پژوهش بررسی اخلاق شهروندی بعنوان یکی از عوام  محوری اثرگذار بر پایداری شهری . گرددمتعدد مردم هنوز ملاحظه می

  .میباشد

نفر  383سال به بالا شهر ایلام بود. که بر روی  22بالای رو  پژوهش حاضر توصیفی  همبستگی بود  جامعه آماری شام  کلیه افراد  روش: 
اند  انجام گرفت . ابزار جمع اوری داده ها   پرسشنامه بود .و با استفاده از شهروندان ایلامی که به صورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده

یون چند متغیره  داده ها مورد تجزیه و تحلی  قرار ازرو  های آماری از قبی  تحلی  همبستگی پیرسون  تحلی  میانگین و آزمون رگرس
 گرفت.

 نشان می دهد که میان شهر مبتنی بر شاخص های اخلاقی و توسعه پایدار شهری رابطه وجود دارديافته ها: 

میشود .بنابر این   بر اساخ یافته های تح ی  تکیه بر ابعاد اخلاق شهروندی موجن بهبود کلیه ابعاد نظام برنامه ریزی شهری نتیجه گیري:
 میتوان با  اشاعه اخلاق شهروندی در بین شهروندان و مدیران شهری شرایط مساعد برای پایداری شهر در ابعاد مختلف فراهم آورد.

 

 توسعه پایدار شهری  شهروند  مشارکت  شهر اخلاق مدار .: کلیدواژگان

 
 

 
 

 nadershohani54@yahoo.comنویسندۀ مسئول: نشانی الکترونیکی: 
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گردد ه مگر با وجود تح   مولفهه تح   نمی 5بنابراین  اخلاق شهروندی
یابد  مگر با تجلهی تح   نمی و سرمایه اجتماعی  های سرمایه اجتماعی

ن اعتماد و پیوندهای میان افراد و هم چنین افراد با هایی همچوشاخص
نهادهای رسمی و غیر رسمی .بنابراین سرمایه اجتمهاعی برخلهاف سهایر 

باشد  بلکه حاص  تعاملهات های موجود در اجتماع ه فیزیکی نمیسرمایه
دهد کهه سهرمایة و هنجارهای گروهی و اجتماعی است و این نشان می

 (5بط اجتماعی قرار دارد. )اجتماعی در دل شبکه روا
در گرو تامین رفاه نسبی  مشارکت شهروندان و افزایش  6پایداری شهری

آگاهی اجتماعی و احترام برای همه اعضای جامعه است در واقع پایداری 
و عهدالت اجتمهاعی و توجهه متهوازن بهه وجهوه  7مستلزم رعایت اخلاق

گونه ای که اخلاق فرهنگی  سیاسی  اقتاادی و کالبدی جامعه است به 
را اشاعه و نیروی انسانی را به فراگرد توسعه خوشبین و امیدوار سازد. به 
عبارتی نباید نس  هایی که بعد از ما می آیند نا امید گردد  بلکهه تلها  

 (6گردد  میراثی ارزشمندتر و بهتر نهادینه گردد. )
افزایش بی حهد و ناگههانی جمعیهت شههری ناشهی از رشهد طبیعهی و 

هاجرت روستالیان و دیگر شهرها و نیهز تحولهات شهگرف فرهنگهی و م
تکنولوژی و همچنین جهانی شدن و تاثیرات آن بر جوامع مختلف باعث 

گردیهد  8بوجود آمدن مسال  و مشکلات فراوانی در حوزه اخلهاق شههری
که این م ولات باعث اختلهال و چهالش زنهدگی شههروندان و مهدیریت 

ریزی در شهر جهت اسهتفاده از جه به برنامهشهری شده است و لزوم تو
خههرد جمعههی  تکارگرایههی  مشههارکت شهههروندان  عههدالت و ح ههوق 
شهروندان احترام مت اب  و درنهایت توجه بهه شههر و شههروند و کالبهد 

 ( 5نماید. )شهر را مهم قلمداد می
ریزی و مهدیریت شههری  کهه ارتبها  های کنونی نظام برنامههاز چالش

ویژه با جامعه شهری در سطح خهرد دارد عهدم وجهود اخلهاق تنگاتنگی ب
گیری و شک  دادن بهه جامعهه سیستمی در روابط شهروندی برای شک 

مدنی محلهی و شههری  شهروندسهازی محلهی  ارت های شههروندمداری 
شهری  تابیت ح وق و وظایف شهروندی  ت ویت مشهارکت شههروندی  

ه خواسههت و نظههر مههدیریت شهههری پاسههخگو و کارآمدوعههدم توجههه بهه
 ( 7شهروندان در اداره امور محلی و شهری است. )

 قبهال در برخوردارند  اما ح وقی و ح  از شهرها در هر چند شهروندان

(. 8) نماینهد ادا آن را کهه بایهد دارنهد نیز مسئولیتی و شهرداری وظایف
 آنها برای جامعه است که ح ی به رسیدن آنها موجن شهروندان آگاهی

 از شههروندان معنای شناخت به شهروندی  (. آگاهی9گیرد )ینظر م در

شهروندان  و تلها  بهرای تح ه   قبال در شهرداری و وظایف حکومت
 ح هوق اخلهاق و (. اهمیهت12اسهت ) شهان تکهالیف اجهرای و ح وق

 پیهدا حاکمیت جایگاه نزدیکی با رابطه که اندازه ای است به9شهروندی

 جامعههای در اگر باورند که این بر اناز کارشناس برخی حتی کند  ومی

 حاکمیهت و مهردم باشد  رابطه نشده نهادینه اخلاق شهروندی و ح وق

 تنظهیم وسیله یک بهعنوان اخلاق دیرباز از که تزلزل میشود؛ چرا دچار

 (11کننده روابط اجتماعی افراد شناخته شده است. )
ی متنهاوبی را های اخیر تحولات جمعیتی و کالبهدشهر ایلام در طی دهه

 1335نفر در سال  8346پشت سر گذاشته است بطوریکه جمعیت آن از 

سهال  59افزایش یافت. یعنی در طهول  1395نفر در سال  155289به  
برابر گردیده است که این خهود نشهان  17گذشته  جمعیت شهر بیش از 

دهنده  رشد بالای جمعیت است . شهر ایلام بعنوان یهک نخسهت شههر  
درصد که  جمعیهت شهرنشهین  45درصد از ک  جمعیت و  27 بیش از

استان را در خود جای داده است بر این اساخ  نگر  جدید به مدیریت 
های اخلهاق شههروندان و توجهه ویهژه بهه شهاخص12شهری و مشارکت

مداری )عدالت  مشارکت  نبود ف ر   محیط زیست سالم  برابری و عهدم 
یت پذیری(جهت تهممین خواسهت و تبعیض و احترام شهروندی و مسئول

نظر شهروندان برای شفافیت وپاسخگویی در امور شهر جهت رسیدن به 
( بها توجهه بهه معضهلات 4تعادل و توسعه پایدار شهری ضروری اسهت )

فراوان شهری در شهر در ایلام  رویکرد جدیداخلاق محوری جههت رفهع 
د. هدف از این گیرمعضلات شهری ایلام و پایداری شهری مورد نظر قرار 

گیری میزان اخلاق مداری و پایداری شههریو ابعهاد آنهها ؛ پژوهش اندازه
بررسی رابطه میان شهر اخلاق مدار و توسعه پایدار  بعنوان حل ه مف هوده 

 نظام برنامه ریزی شهری عار نوین جهانی است.
 

 روش
رو  پژوهش با توجه به ماهیت و هدف پژوهش  موردی واز سنخ 

مبستگی است و مبتنی بر پیمایش است. توصیفی بدان ه–توصیفی 
پردازد و و جهت که به بررسی وضعیت متغیرهای دستکاری نشده می

ها و پیمایشی است چون متکی به ابزارهای پرسشنامه و گردآوری داده
ها به جامعه آماری است. جامعه آماری تح ی  شام  تمامی تعمیم یافته
باشد. حجم نفر می132323ایلام به تعداد ساله وبیشتر شهر  22ساکنان 

افرد بیست سال به بالا شهر ایلام و با  132323نمونه با توجه به جمعیت 
برآورد شده است که از رو   نفر 383ران هههتوجه به فرمول کوک

نفر  383از تعداد . گیری خوشه ای چند مرحله ایی استفاده شدنمونه
درصد( می باشد 31نفر زن ) 157 دصد( و59نفر مرد ) 226پاسخگویان  
درصد( 36نفر مجرد ) 176درصد( و 54نفر متاه  ) 227از این تعداد 

درصد پاسخگویان مالک و ماب ی مستاجر یا صاحن ملک  63بوده اند 
نبوده اند به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه مح   ساخته با سه 

گویه استفاده شد  42 مولفه )شهروندان  مدیریت شهری و کالبد شهر ( و
که روایی آن توسط متخااین و اساتید مربوطه تایید و پایایی ان با 

مطلوب بدست آمد برای تجزیه و   (81/2توجه به آزمون آلفای کرونباخ )
تحلی  داده های پژوهش از آمار توصیفی و آمار استنباطی )رو  های 

و آزمون  آماری از قبی  تحلی  همبستگی پیرسون  تحلی  میانگین

 استفاده گردید.  spssرگرسیون چند متغیره( و با استفاده از نرم افزار 

 

 یافته ها 
یافته های پژوهش در دو قسمت توصیفی و تحلیلی اراله میگردد تحلی  

بر اساخ نتایج بدست آمده از یافته های تح یه  در خاهوو وضهعیت 
ن گویه های اعتمهاد    میانگی11گویه ها و ابعاد پنج گانه شهر اخلاق مدار

( 64/4( و سپس میهانگین گویهه ههای فرهنهگ )64/4بیشترین میزان )



 توسعه پايدار شهري بارويكرد نوين شهر اخلاق مدارنادر شوهانی و احمد شوهانی: 
 

 39 

ي، 
ور

فنّا
و 

م 
لو

 ع
 در

ق
خلا

ه ا
ام

صلن
ف

ل 
سا

م
ده

هار
چ

ه 
مار

 ش
،

20 ،
89

31
 
 

 
شی

وه
پژ

ه 
قال

م
 
 

 

( 42/3( در آخر گویه های مشارکت با میهانگین )31/4گویه های تعل  )
کمترین میزان را به خود اختااو داده اسهت .بهر اسهاخ یافتهه ههای 
پژوهش در مناط  مختلف شهری میانگین گویه های شهر اخلهاق مهدار 

 وضعیت مطلوب برخوردار بوده است.از 

میانگین و انحراف استاندارد نمرات شرکت کنندگان در هر یک از ابعهاد 
دهد  میانگین ابعاد شهر اخلاق مهدار )اعتمهاد  شهر اخلاق مدار نشان می

 25و  9/25و  9/27و  3/29فرهنگ  تعل   ارتبا  و مشارکت( به ترتین 
 12 ی  اعتماد و فرهنگ شههروندیهای تحباشد بر اساخ یافتهمی23و 

 از میانگین بالاتری برخوردار است.

 

 هاي و متغیرهاي تحقیق: شاخص1جدول 
 ها(ها )پرسشگويه هامؤلفه مفهوم

شهر اخلاق مدار
 

 استفاده درست از کلیه امکانات و خدمات شهری که برای همگان است فرهنگ شهروندی

 اعتماد اجتماعی
نواده  اعتماد به خویشاوندان  اعتماد به همسایگان  اعتماد به دوستان  اعتماد به هم اعتماد به اعضای خا

 هاها  اعتمادبه همشهریایمحله

 احساخ تعل  اجتماعی
)مسئولیت در قبال بهداشت و زیبایی شهر  احساخ تعل  به شهر و امکانات شهر  احساخ تعل  به تاریخ و 

 فرهنگ شهر(

 مشارکت اجتماعی

 ای های خیریههای مذهبی و انجمنرکت با هیمتمشا
های های علمی و فرهنگی  مشارکت در انتخاب شورا و شهردار  مشارکت در سازمانمشارکت با انجمن

 غیردولتی(

 شبکه روابط اجتماعی
ها و همسایگان  ها و تشک )احساخ نزدیکی به بستگان و فامی  و دوستان  نزدیکی به همکاران  انجمن

 ها(ایحساخ نزدیکی به هم محلها

 

ی
ی شهر

پایدار
 

 )احساخ امنیت  گذران اوقات فراغت  دسترسی به امکانات شهری  مشارکت ورضایت از زندگی( پایداری اجتماعی

 های زندگی  کیفیت محیط شغلی()امکان خرید آسان مایحتاج روزانه میزان درآمد  میزان هزینه پایداری اقتاادی

 )فضای سبز  بهداشت و پاکیزگی شهر  آلودگی هوا  ترافیک  آلودگی یست محیطیپایداری ز

 وجود امکانات ورزشی  بهداشتی و درمانی  امکانات برای بازی کودکان پایداری کالبدی

 پاسخگویی مدیران  انتخاب شورا و شهردار با نظر مردم  توجه به شهروندان پایداری نهادی

 
پایداری اجتماعی   آمده  از متغیر توسعه پایداربر اساخ نتایج بدست 

کمترین میزان میانگین را دارند   13بیشترین میزان و پایداری اقتاادی
در شهر 14بر اساخ یافته های پژوهش  افزایش میزان پایداری اجتماعی

ای و ساختارهای سنتی موجود در ایلام بدلی  وجود بافت ایلی و قبیله
ا وجود اینکه سرمایه اجتماعی در استان خوب باشد. بشهر ایلام می

ارزیابی میشود اما بیشتر از نوع درون گروهی یا قدیم و سنتی میباشد و 
بعضا با نیازهای امروزی جامعه شهری تطاب ی ندارد.بر اساخ پافته های 
تح ی  میزان پایداری در ابعاد مختلف در شهر ایلام حاکی از این است 

ر وضعیت مطلوب نیست که بر اساخ یافته های که پایداری اقتاادی د

پژوهش دلی  اصلی ساختار نامطلوب اقتاادی و وضعیت حاد بیکاری در 
شهر و استان ایلام )استان ایلام رتبه دوم بیکاری در کشورو رتبه نخست 

( و اینکه صنایع و کارخانجات سنگینی که 12( )داردرا  98تورم در سال 
 ستان را سامان دهند بدلای  مختلف وجود ندارد. بتواند اوضاع بیکاری در ا

بر اساخ یافته های تح ی  میانگین نمرات شرکت کنندگان در ابعاد 
 5/27 کالبدی  25/29   زیست محیطی4/33مختلف پایداری )اجتماعی 

باشد. بنابراین پایداری اجتماعی در می 212/21واقتاادی  2/23نهادی  
 . دکمترین میانگین را دار اادیبیشترین میزان و پایداری اقت

 

 

 

 : ارتباط ابعاد شهر اخلاق مدار با پايداري شهري با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون2جدول 
 sigداري ضريب معنی ضريب پیرسون تعداد نمونه متغیر وابسته متغیر مستقل
 222/2** 2/ 378 122 پایداری شهری روابط اجتماعی

 212/2** 437/2 122 ری شهریپایدا مشارکت اجتماعی

 222/2** 617/2 122 پایداری شهری  اعتماد اجتماعی

 222/2** 426/2 122 پایداری شهری احساخ تعل  مکانی

 222/2** 528/2 122 پایداری شهری فرهنگ شهروندی
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همبستگی ساده )پیرسون( هر یک از ابعاد شهراخلاق مدار را با پایداری 

 دار( معنی>21/2pها در سطح )تمام همبستگیدهد شهری نشان می
با است. بالاترین میزان همبستگی مربو  به رابطه اعتماد اجتماعی 

پایداری شهری و کمترین میزان مربو  به رابطه ارتبا  و روابط 
 اجتماعی با پایداری شهری است.

برای بررسی رابطه چندگانه شهر اخلاق مدار با هر یک از ابعاد پایداری 
 هری از تحلی  رگرسیون چندگانه استفاده شد.ش
 

 : ارتباط شهر اخلاق مدار با پايداري شهر ايلام با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون9جدول 
 sigداري ضريب معنی ضريب پیرسون متغیر وابسته  

 شهر اخلاق مدار 

 222/2** 618/2 پایداری اجتماعی

 222/2** 462/2 پایداری اقتاادی

 222/2** 581/2 پایداری زیست محیطی

 222/2** 497/2 پایداری کالبدی

 222/2** 573/2 پایداری نهادی

 222/2** 677/2 پایداری ک 

 

 : نتايج مدل رگرسیون به ازاي رابطه شهر اخلاق مدار با پايداري شهري9جدول 

 R R2 متغیر ملاك بینمتغیر پیش

R2 
تعدددديل 

 شده

خطدددداي 

اسددتاندارد 

 ردبرآو
F 

سدددددط  

 داريمعنی

 221/2 22/67 72/9 618/2 713/2 833/2 پایداری)اجتماعی اقتاادی کالبدی( اعتماد مشارکت فرهنگ روابطوتعل 

 221/2 64.6 9.1 421/2 428/2 75/2 پایداری شهری  شهر اخلاق مدار 

 
دهد ابعاد شهر اخلاق مدار ( نشان می4گونه که جدول شماره )همان
های پایداری شهر است. م دار نده خوبی برای مؤلفهبینی کنپیش

( )اعتماد مشارکت فرهنگ تل  و روابط( با Rهمبستگی چندگانه )
و 833/2پایداری )اجتماعی اقتاادی کالبدی   نهادی  زیست محیطی ( 

های درصد نشان دهنده م دار قاب  تبیین واریانس713/2ضرین تعیین 
پایداری )اجتماعی اقتاادی کالبدی  و.......( از روی اعتماد مشارکت و 

( شهر Rدار همبستگی چندگانه )فرهنگ و روابط و تعل  است.. م 
درصد  428/2است و ضرین تعیین 75/2اخلاق مدار با پایداری شهری 

های نمره ک  پایداری شهری از نشان دهنده م دار قاب  تبیین واریانس
داری به دست آمده برای روی ابعاد شهر اخلاق مدار است. سطح معنی

دار معنی >p 221/2دهد تمام ضراین در سطح نشان می Fم ادیر 
 است.

 

 بحث 
شهرها بتدیج سیاره زمین را دگرگون میکند در طول تاریخ  شهرنشینی 

های اقتاادی و همراه  افرایش جمعیت و تخرین محیط    پیشرفت
 (13فرهنگی و دسترسی بشر به خدمات محتلف انجام گرفته است. )

شود و را می توان شهری دانست که در آن تنوع برقرار  15شهر پایدار
های اجتماعی  طب ه تفکیک و جدایی کالبدی وجود نداشته باشد و تمام

 امکان بهره گیری از خدمات و تسهیلات رفاهی را داشته باشند. 

شهرهای ایران نیازمند  توجه بیشتری هستتند. بهبود کیفیت زندگی 
شهری و تح   الگوی توسعه پایدار بدون است رار نظام اخلاقی کارآمد و 

ذار امکان پذیر نیست نظامی که  با مفاهیم فرهنگ و هنر و عدالت اثرگ
 و برابری و ح وق فردی و اجتماعی بیگانه نباشد.

امارهای مشارکت ذهنی و عینی  در بین شهروندان ایلامی تفاوت معنا 
درصد شهروندان مشارکت را امری  92داری دارد بدین صورت که 

مشارکت عینی و حضور در فعالیت پسندیده و موثر میدانند اما از نظر 
های گوناگون شهری ن ش خیلی کم و ناامید کننده ای دارند بر اساخ 
یافته های پژوهش میزان مشارکت شهری بجز مشارکت در انتخابات 

درصد را نشان میدهد  پایین می باشد کاهش  82تا 62که رقمی بین 
شهر ایلام   مشارکت باعث ناپداری زیست محیطی  اجتماعی و نهادی در

گردیده است  و این نتایج بر خلاف دیدگاههای هانتینگتون ونلسون بوده 
که  م وله مشارکت را به عنوان معلول و اثر تبعی توسعه می نگرند . 
آنان بر اساخ تجربه کشورهای غربی به این نتیجه می رسند که توسعه 

لذا بر  اقتاادی و اجتماعی لزوماً باعث افزایش مشارکت نمی گردد و
این ع یده اند که گستر  فرصت های تحرک اجتماعی و فردی و 
مشارکت در کوتاه مدت با هم رابطه معکوخ دارند و افراد اگر بتوانند با 

انت ال  –بالابردن سطح سواد  –استفاد از وسای  دیگر )مهاجرت به شهر 
بود به مشاغ  پردرآمد و ... ( به اهداف مورد نظر که در نهایت همان به
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وضع اقتاادی و اجتماعی خود است  دست یابند  معمولاً از مشارکت 
 (13کنند. )صرف نظر می

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که توجه به شاخص های اخلاق مداری 
ن ش موثری بر توسعه شهرها خواهد داشت بدین صورت که بین 

داری متغیرهای اخلاق در جامعه و متغیرهای پایداری شهری رابطه معنا 
 وجود دارد.  

وهش های برخی   بر نتایج پژبطبنابراین نتایج پژوهش حاضر من
رابطه مابت بین رعایت اخلاق  بیان می دارندکه  مح  ان و صاحبنظران

 . (22-14وجود دارد )و رسیدن به توسعه پایدار 
پژوهش حاضر منطب   بر نظریه های ساسن)ن ش مشارکت شهروندان 

)توجه به خواست و نظر شهروندان در شهروند در توسعه شهر(بابوک 
ساری(زوکر و جین جیکوز )تاثیر مابت دسترسی به فضاهای عمومی در 
تعاملات اجتماعی و توسعه شهری و ادوارد سوجا )تاثیر عدالت فضایی بر 

باشد. این پژوهش به نوبه خود یک فعالیت مشارکت شهروندان( می
ی برخی دستگاهها و نیز کمبود جدید در حوزه شهر بوده و عدم همکار

منابع و کتن و م الات چاپ شده از محدودیت های  این پژوهش بوده 
 است. 

 

 نتیجه گیری
دستیابی به توسعه پایدار شهری در جهان امروزی  در بیشتر کشورهای   

جهان بعنوان یک ارمان قلمداد میگردد و بیشتر کشورهای جهان برای 
ارها و همایش های متعدد در اقای ن ا  دستیابی به این آرمان سمین

جهان برگزار میکنند و برای دستیابی یه این آرمان هرینه های فراوان 
مدار  اخلاق مدیریت و دستیابی به شهر .شوند مادی و معنوی مت ب  می

 است  ایران جامعة فرهنگ با که از مشخاه های دینی بوده و همخوان

کاری بعنوان  محیطهای همة در سعی فراوان  در نهادینه سازی آن و
 است که درکشور توسعه  پایدار  به اصلی  دستیابی الزامات از یکی

 شهروند مدار منتهی میگردد جامعة ایجاد به درنهایت
 تازهای جامعه رهیافت های در مولفه ها و اصول اخلاق مداری  رعایت

در  برنامه های توسعه اثربخشی بیشتر و مدیریت بهبود عملکرد برای
 بهره گیری با کارکنان و شهروندان و پی خواهد داشت  مدیران جامعه

سطح شهر و نیز  در شهروندی و اصول شهر اخلاق مدار منشور  اخلاق از
انتظارات  برآورده کردن در بیشتری روابط اجتماعی بین خود تسهی 

مسئولین و مردم برای تح   شهر پایدار که از آرمانی ترین اهداف 

 .داشت جامعه هست   خواهندمدیران 
  اخلاق مدار در یک شهر اصول شهر پیامدهای رعایت مهمترین از یکی

است و توجه به فرهنگ شهروندی  شهروندی ضد رفتارهای کاهش
بالفع  جامعه  و بال وه تخرین گر سرمایة به عنوان آن از است که

برای  که رفتارهایی کرد. میتوان یاد شهری برای رسیدن به توسعه پایدار
 و اراده بدون گاه نیت و و قاد با گاه بهبود و تعالی شهر به آسین زدن

 نتایج اما شود؛ آگاهی)بی توجهی به آموز  شهروندی( انجام می

همچنین بی توجهی به  .میکند ایجاد ع ن ماندگی جامعه در یکسانی

در  موجود اجتماعی سرمایة باعث کاهش اصول شهر اخلاق مدار
د اجتماعی  مشارکت شهروندان  فرهنگ شهروندی  تعل  جامعه)اعتما

 با جامعه در تخرین روند این و میشود مکانی و روابط شهروندی ( 

 و مییابد تداوم اخلاقی  و ضد شهروندی همچنان ضد رفتارهای

اجتماعی  توسعه اقتاادی و کالبدی و  تعاملات پیکره جدی بر آسیبهای
 هماهنگی  نهایت از در و میکند ردوا جامعه و مسئولیت پذیری افراد

 .میدارد باز شهر پایدار اهداف به دسترسی در همکاری آنها و همیاری
وضعیت نواحی شهر ایلام از منظر شهر اخلاق مدار  نشانگر آن است که 

شود و اغلن شهروندان شهر ایلام براساخ اصول اخلاق مداری اداره نمی
هنی لازم برای تح   شهر اخلاق و نیز مدیران شهری آمادگی و زمینه ذ

 اندمدار را نیافته

 

 ملاحظات اخلاقي 
در این پژوهش با ذکر تمامی منابع مهورد اسهتفاده اصه  امانهت علمهی 
 رعایت گردیده است و ح وق معنوی مولفین محترم شمرده شده است.

 

 سپاسگزاری
از شهرداری ایلام و مسِولین دفتر امور شهری استانداری تشکر و 

 گردد.سگزاری میسپا
 

 هنام واژه
  Citizenship crisis .1 بحران های شهرنشینی

       Sustainable developme .2 توسعه پایدار                                                                                                            

 Urban unstable .3 ناپایدارای شهری

 Social capital .4 سرمایه اجتماعی 

 Citizenship ethics .5 اخلاق شهروندی

 Urban Sustainability .6 پایداری شهری 

 Ethics.7 اخلاق

 Urban ethics.8 اخلاق شهری

 Citizenship right.9 ح وق شهروندی

 Participation .10 مشارکت

 City of ethics .11 شهر اخلاق مدار 

 Citizenship culture .12 گ شهروندی فرهن

 Economic sustainability .13  پایداری اقتاادی

 Social stability .14 ری اجتماعی پایدا

       Sustainable city .15 شهر پایدار                                                                      
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